SUSTOURISMO: Mobilnost in turizem, z roko v roki za trajnostni razvoj
Peti virtualni sestanek projektnih partnerjev
8. februarja 2022 je potekalo 5. srečanje partnerjev projekta SUSTOURISMO, ki je, zaradi omejitev Covid-19,
tudi tokrat potekalo preko spleta. Srečanje je bilo priložnost za razpravo o napredku projektnih aktivnosti, s
poudarkom predvsem na predstavitvi in analizi prvih podatkov, zbranih v testnem obdobju 2021 na desetih
pilotnih območjih in na tekočih strateških aktivnostih, ki se osredotočajo na razširjanje glavnih pridobljenih
spoznanj v okviru projekta SUSTOURISMO. Te analize so bile osnova za opredelitev, kako izboljšati in nadalje
promovirati turistične pakete SUSTOURISMO v turistični sezoni 2022.

5. srečanje projektnih partnerjev projekta SUSTOURISMO

Maria Morfoulaki, Helenistični center za razvoj in tehnologijo (HIT/CERTH), je uvodoma pozdravila vse
udeležence in predstavila glavne cilje srečanja. Posebej se je osredotočila na razmerje med več različnimi
tekočimi aktivnostmi projekta in poudarila pomen intenziviranja prizadevanj za dosego ambicioznih ciljev
projekta SUSTOURISMO. Sestanku se je pridružil tudi tehnični sekretariat programa ADRION.
Sledil je pregled napredka prvega delovnega paketa (T1), namenjenega vključevanju deležnikov in
aktivnostim kartiranja potreb turistov, ki ga je pripravil HIT/CERTH. Partnerji smo pregledali različne
Sporazume o sodelovanju, podpisane na vsakem pilotnem območju, s katerimi bodo ključni deležniki podprli
izvajanje in promocijo lokalnih pilotnih projektov. Dosedanja podpora projektu je zelo velika, saj vključuje
tako organe javne uprave kot zasebna podjetja kot turistična združenja. Slednji so tudi temeljna podpora
plodnemu sodelovanju pri promociji novih trajnostnih turističnih rešitev na območju ADRION. Vsi Sporazumi
o sodelovanju bodo vključeni in opisani v posebnem skupnem poročilu partnerstva.
Drugi del srečanja je bil namenjen aktivnostim spremljanja aplikacije SUSTOURISMO. Inštitut za promet in
logistiko iz Bologne (ITL) je predstavil preliminarne podatke, zbrane z aplikacijo SUSTOURISMO v letu 2021.
ITL se je osredotočil predvsem na oceno ključnih kazalcev uspešnosti (angleško KPI op. key performance
indicators) , povezanih z aplikacijo SUSTOURISMO v trgovinah z aplikacijami (IOS in Android). Kazalci so

pokazali, da je bila aplikacija večkrat prenesena in nameščena. Najpomembnejši kazalnik je pokazal, da je bilo
decembra 2021 v aplikacijo SUSTOURISMO registriranih 282 uporabnikov in vsaj enkrat aktiviranih 154
turističnih paketov. Navedeno je dobro izhodišče, a za leto 2022 bi bilo treba okrepiti prizadevanja na vseh
pilotnih področjih, da bi dosegli ambicioznega cilje projekta SUSTORUISMO.
Sledila je predstavitev Prometnega instituta Ljubljana (PIL), ki se je osredotočila na merila in z njimi povezane
kazalnike glede funkcionalnosti aplikacije, kot so zanesljivost, odzivnost, učinkovitost, učinkovitost razvitega
sistema nagrajevanja, učinkovitost razvitih shem sodelovanja, raven turistične udeležbe, itd.
Tretji del srečanja je bil posvečen različnim dejavnostim, ki se osredotočajo na pripravo načrta za pametni in
trajnostni turizem na območju ADRION in temelji na glavnih spoznanjih projekta SUSTOURISMO. Vodilni
partner CERTH/HIT je izpostavil, da bodo partnerji na podlagi SUSTOURISMO intervencij zgradili strategijo za
trajnostni turizem na območju ADRIONA, ki ji je treba slediti tudi po času trajanja projekta. Za dosego tega
cilja bodo v naslednjih mesecih organizirani posebni dogodki. ITL dela na organizaciji tretjega kroga lokalnih
okroglih miz, Centralna Evropska iniciativa iz Trsta (CEI) pa pripravlja tretji spletni seminar. Partnerji so
razpravljali tudi o možnem združevanju dogodkov. Na koncu je PIL predstavil preliminarno delo v zvezi z
razvojem učinkovitega poslovnega načrta aplikacije SUSTOURISMO. Poudarek bo na marketinškem
potencialu in na ukrepih, ki naj bi jih sprejela zainteresirana podjetja za uspešno prevzemanje pobud
SUSTOURISMO (aplikacijski in turistični paketi). Sklepni del srečanja pa je bil osredotočen na predstavitev
napredka komunikacijskih aktivnosti, ki jih vodi CEI.

Vabljeni k spremljanju socilanih omrežij projekta SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin in Facebook). Tako
boste na tekočem z vsemi novicami in aktivnostmi projekta ter z inovativnimi idejami o tem, kako
spodbujati trajnostni turizem in mobilnost v lokalnem okolju!

Dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije. Za vsebino dokumenta je odgovorna
izključno RRA LUR in pod nobenimi pogoji ne odraža stališča Evropske unije in/ali organov programa
ADRION.

